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UGEN 22.-28. MAJ 2022

”Jeg vil være med dig og bevare dig overalt, hvor du går. Og jeg 
vil føre dig tilbage til dette land; jeg vil ikke svigte dig, men gøre, 
hvad jeg har lovet dig“ (1 Mos 28,15).

Gud udvælger mennesker med fejl. Menneskers mange omveje er 
det stof, som Guds frelseshistorie er gjort af.

1.000 farer – du vælger selv! Der er udkommet en hel serie bøger 
med dette slogan, siden Edward Packard udgav sin bog: Die Insel der 
1000 Gefahren i 1976. Det fascinerende ved disse bøger er, at der er 
mulighed for forskellige handlingsforløb. Læseren er med til at be-
stemme handlingen, idet man i hovedpersonens sted træffer valg, 
der afgør, hvor man derefter skal fortsætte sin læsning. Uheldige 
beslutninger kan til hver en tid annulleres og eventuelt erstattes af 
mere hensigtsmæssige valg. Der er således garanti for, at historien 
ender godt.

Første Mosebog er ikke en interaktiv bog. ”Desværre“, kunne vi 
mene dér, hvor vi ikke bryder os om de agerende personers valg. 
Eller ”heldigvis“?

”Bibelens personligheder skildres med alle deres fejl og tåbelige 
beslutninger … Hvis de var blevet fremstillet uden svagheder, ville 
vi … med vores fejl og svigt fortvivle. Men når vi ser, hvordan andre 
kæmpede sig ud af vanskeligheder“ (WAB 219), så …

(Vil du vide mere, så) læs videre fra 1 Mos 25,19!

Søndag Jakob og Esau 1 Mos 25,19-34; 
   26,34-35
Mandag Har Gud brug for hjælp til sin plan? 1 Mos 27,1-40
Tirsdag Konsekvenser 1 Mos 27,41-28,9
Onsdag Jakobs stige 1 Mos 28,10-29,14
Torsdag Frelseshistorie – ikke perfekt historie 1 Mos 29,14-30,24
Fredag Omvendelsens vej 1 Mos 30,25-43

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

9. 9. ugeuge Jakob – ham, der  
fortrænger sin bror
Første Mosebog 25,19-30,43
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SØNDAG 22. MAJ 2022

1 Mos 25,19-34;
26,34-35

 Forståelse

 

 Anvendelse

 

 Refleksion
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Jakob og Esau

Hvad er Jakob henholdsvis Esau ude på? 
Havde de andre muligheder end dette dårlige kompromis?

Abraham er død (25,8-11). Fra og med v. 19 begynder et nyt afsnit 
af patriarkernes fortælling. I det følgende er der fokus på, hvordan 
Gud opretholder sin pagt med Abrahams efterkommere, og hvor-
dan hovedpersonerne forholder sig til dette. Isak og Rebekka håber 
i 20 år på at få børn. Så fødes Jakob og Esau. Hos Abraham og Sara 
var det anderledes: De hjalp løftet lidt på vej efter at have været 
barnløse i 10 år (16,3). Brødrene opfattede hinanden som konkur-
renter lige fra fødslen.

Isak elsker Esau, som ved noget om jagt, er impulsiv og lever i nuet. 
Han har kun foragt tilovers for førstefødselsretten og Guds løfter 
(25,34; sml. Hebr 12,16-17). Esau gifter sig endda med kvinder uden 
for Abrahams familie.

Rebekka derimod elsker Jakob. Han er et ”ordentligt“ menneske, 
han er klog og ønsker sig førstefødselsretten. Han tænker på den 
fremtid, som han som yngste bror har fået stillet i udsigt, men går 
ganske vist sine egne, egoistiske veje.

Stærke og svage sider er to sider af samme medalje: Stærk motiva-
tion er ofte impulsiv; kortsigtethed kan være et udtryk for, at man 
holder fokus. Den, der er ”ordentlig“, mangler muligvis rygrad, og 
klogskab kan udnyttes manipulerende. Gud foretrækker ikke be-
stemte personligheder frem for andre. Det afgørende er, hvad vores 
sind og hjerte fokuserer på.

”Man bebrejder altid mennesker, at de ikke erkender deres svag-
heder. Men de kender i endnu mindre grad deres stærke sider. De 
er som i de øverste jordlag. Der kan være skjulte skatte på mange 
ejendomme, uden at ejerne har undersøgt det“ ( Jonathan Swift, irsk 
forfatter).
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1 Mos 27,1-40
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Har Gud brug for hjælp til sin plan?

Hvem kan gøres ansvarlig for hændelsen? 

Hvordan passer vores ageren ind i Guds plan?

Efterhånden er Jakob og Esau blevet modne mænd, men forældrene 
er endda involveret i brødrenes indbyrdes magtkampe. 

Isak holder fast ved Esau som den ene efterkommer stik imod Guds 
forudsigelse (25,23) og imod brødrenes ”handel“ vedrørende før-
stefødselsretten. Isak ønsker at velsigne Esau, uden at nogen skal få 
kendskab til det. Esaus festklæder signalerer, at det drejer sig om en 
højtidelig handling.

Jakobs bedrag i forhold til faderens specielle velsignelse udspringer 
derimod af Rebekkas ”kreative“ plan. Det er, som om hun vil hjælpe 
Gud lidt på vej – ligesom Sara gjorde engang (16,2). Jakob giver 
endda Gud skylden for, at det lykkes (27,20).

Teksten afslører ikke, om noget af alt dette i virkeligheden var en 
del af Guds plan eller ej. Der vurderes eller moraliseres ikke. Herren 
forekommer imidlertid ikke som handlende subjekt her.

Somme tider savner vi Guds handlen eller i det mindste en klar ide 
om hans plan. Spændingen kan af og til være så stærk, at det (øjen-
synligt) ædle mål helliger det (åbenlyst) tvivlsomme middel. Og vi 
har endda til hver en tid mulighed for at spørge Gud til råds, før vi 
handler – ligesom Rebekka og Isak gjorde til at begynde med (25,22; 
26,25). Vi skal ikke forcere Guds plan. Men vi har lov til at stole på, at 
han hjælper os, når vi af et oprigtigt hjerte spørger om hans vilje og 
retter os efter den (sml. Jak 1,5).

MANDAG 23. MAJ 2022
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1 Mos 27,41-28,9
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Konsekvenser

Hvilke motiver har personerne for det, de gør? 
(Hvordan) kan fejl, der er blevet begået, gøres godt igen?

Dette ene bedrag udløser blandt alle involverede parter en ubeha-
gelig følelse og forskellige strategier for at hytte eget skind og undgå 
konsekvenserne: 

Rebekka er bekymret for sin yndlingssøns liv. For at bringe Jakob i 
sikkerhed benytter hun Esaus hittitiske kvinder som påskud – som 
om det var hendes største bekymring. Anstiftet af Rebekkas be-
kymring velsigner Isak Jakob og også hans valg af partner – som om 
han vil gøre det godt igen og forhindre endnu et blandingsægteskab 
som Esaus.

Esau er misundelig på Jakobs velsignelse. Inden han gør Jakob for-
træd, gifter han sig med en tredje kvinde inden for familien – som 
om det ville kunne give ham en velsignelse alligevel.

Jakob er nærmest paralyseret. Han hverken siger eller gør noget i 
denne scene. Han adlyder (28,7) – men er fuldstændig passiv, som 
om han ”martres af selvbebrejdelser“ (WAB 163).

Hvor tit bliver mennesker ikke ramt af deres egne, frivillige beslut-
ninger. Forsøg på at gøre ting godt igen mislykkes. De kan i bedste 
fald afbøde konsekvenserne henholdsvis ændre strategier, men 
ikke gøre noget ved selve kernen, der ofte bunder i en uærlig måde 
at omgås hinanden på.

Princippet i ikke-voldelig kommunikation (det, som også somme tider 
kaldes girafsprog) fokuserer på de behov, der ligger bag et men-
neskes valg af strategier. Således kommer man uhensigtsmæssige 
impulser i forkøbet: 1) Når jeg ser … (iagttagelse), 2) så føler jeg … 
(følelse),3) fordi jeg har brug for … (behov). 4 Derfor vil jeg nu gerne, 
at …. (ønske).

En åben måde at omgås på gør det muligt at mødes ligeværdigt.

”Alle mennesker har de samme behov – men ønskerne er forskellige“ 
(Marshall B. Rosenberg, psykolog, der har udviklet ”girafsprog“).

TIRSDAG 24. MAJ 2022
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1 Mos 28,10-29,14
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Jakobs stige

Hvor ses det, at Jakob tænker nye tanker?  

Hvad er forskellen på religion og tro?

Gud møder Jakob, inden han er kommet ret langt på den cirka 
tusind kilometer lange strækning mellem Be’ersheba og Karan. 
Jakob bliver ikke irettesat, selv om han er gået egne veje. Gud lover 
derimod at være med ham og give ham den velsignelse, som Jakob 
havde villet tiltuske sig ved list. Nu ønsker han sig blot det allernød-
vendigste til livets opretholdelse og modtager alt fra Guds hånd 
(28,20-21). Det, som han førhen tog selv, lærer han nu at tage imod. 
Også de stærke følelser ved hans ankomst (29,11-13) er et udtryk for 
Jakobs bønfaldende holdning. Han er ovenikøbet klar til selv at give 
(29,10; 28,22). Der sker en forandring, fordi Gud møder ham.

Himlens port åbnes ikke ved menneskehænder. Hvis man på forskel-
lig vis forsøger at tilrane sig Guds velsignelse – det være sig nok så 
religiøst begrundet – kredser man til syvende og sidst bare om sig 
selv og bygger sit eget Babelstårn (sml. 11,4), hvis fundament er fryg-
ten for at komme til kort. 

Vanen med at give tiende, som Jakob har tænkt sig at gøre, over-
vinder frygten ved hjælp af tillid. Gud opmuntrer til at sætte ham 
på prøve i denne sag, ”om ikke jeg åbner himlens vinduer for jer og 
udøser velsignelse uden mål over jer“ (Mal 3,10). At give tiende er 
første skridt til at anse alle velsignelser for at komme fra Guds hånd. 

Den, der lærer at give – til at begynde med er det måske ti procent 
– har fokus på den giver, der til syvende og sidst ved hjælp af stigen i 
Betel forbinder himmel og jord. Dens fundament er Guds løfte om at 
ville sørge for os.

Hundrede procent, der er modtaget i tillid, er mere end hundrede 
procent, der er taget i frygt. De rækker til, at man endda kan dele ud 
af dem.

Hvordan bliver velsignelse varig? Ved at give den videre …

ONSDAG 25. MAJ 2022
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1 Mos 29,14-30,24
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Frelseshistorie – ikke perfekt historie 

Hvordan bliver Jakobs oplevelse hos sin onkel Laban et spejl- 
billede af hans egen fortid? 

Hvornår viser Guds handlen sig stærkest?

Jakob bliver hos sin onkel længere end planlagt, fordi han selv bli-
ver offer for list og bedrag. Hans ”udvalgte“ kone Rakel erstattes af 
hendes søster, Lea – ligesom han havde taget Esaus plads som Isaks 
”udvalgte“ søn. For nogle bær ”køber“ Lea sig til en nat med Jakob 
(30,14.15) – ligesom han ved hjælp af en portion linser havde ”købt“ 
førstefødselsretten. Hans koner kæmper om Jakobs anerkendelse –
han og Esau blev også behandlet forskelligt af deres forældre. Jakob 
gennemlever således sin egen historie og bliver mere ydmyg (29,25; 
30,2).

Gud velsigner tydeligvis den ”uelskede“. Efter fødslen af sin fjerde 
søn, Juda, retter Lea sit fokus mod Guds ære (sml. 49,8 prise) og ikke 
længere på Jakobs anerkendelse, som ellers havde spillet en rolle 
ved navngivning af de andre sønner. Det er denne søn, der senere 
bærer det guddommelige løfte videre. Gud skriver sin frelseshisto-
rie ind i Jakob og hans families lidet ideelle historie.

De såkaldte spejlneuroner er nerveceller i hjernen, der får én til at 
føle, hvad andre mennesker føler. Det kan ske ved blot at iagttage 
en handling. Hvor meget mere vil det ikke bevæge den opmærk-
somme iagttager, når han samtidig associerer til egne erfaringer! 
Medfølelse kan hele, hvad der er blevet ødelagt, og den befrier én 
for hævntørst og for at skulle kæmpe om fordele og anerkendelse.

TORSDAG 26. MAJ 2022
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 1 Mos 30,25-43
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 Resumé

Egne tanker

Omvendelsens vej

Hvorfor vil Jakob flytte tilbage til sin hjemegn? 

Hvad hindrer mig i at gøre det, som jeg har sat mig for?

Labans forventninger og bestandige smiger forhindrer Jakob i at 
vende hjem og leve sit eget liv. Men han opbygger sin rigdom ved 
hjælp af et trick. Selvom Jakob har mødt Gud, handler han ikke altid 
suverænt. Han bibeholder også sin listige facon. Omvendelsen æn-
drer ikke hele personligheden, men dog den retning, man bevæger 
sig i. 

Hele vejen igennem omveje og afveje opfylder Gud sit løfte til Jakob. 
Han velsignes, og gennem ham velsignes også andre mennesker 
som for eksempel Laban (30,27).

Det var normalt for Jakob at ”købe“ eller fortjene sig til anerken-
delse. Men Gud udvalgte ham af lutter nåde. Jakob kunne ikke an-
nullere sine (til dels forkerte) beslutninger, men han lærte at træffe 
bedre valg.

FREDAG 27. MAJ 2022
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Spørgsmål til drøftelse

”Styrker og svagheder er to sider af samme medalje.“ 

Er I enige i dette udsagn? Hvorfor/hvorfor ikke?  
Hvordan har I selv oplevet dette?

  1 Mos 27,41-46; 28,1.6.9
Hvordan kunne Isak, Rebekka, Esau og Jakob have givet udtryk 
for deres følelser og behov på en tydeligere måde? 

Hvordan passer personernes handlinger til Guds løfter  
henholdsvis hans plan? 

Hvad er jeres erfaring med god kommunikation ifølge girafsprog: 
iagttagelse - følelse - behov - ønske?

  1 Mos 28,15-22
Hvilket forhold har Jakob til Gud? 

Handler Gud retfærdigt, når han fortsat velsigner Jakob på trods 
af hans bedragerier? 

Handler Gud somme tider ”unfair/uretfærdigt“? Begrund jeres 
holdning!

  1 Mos 29,18-25
Hvor kan man stadig se spor efter Jakobs fortid? 
Hvor er der sket ændringer? 

Jakob genkender sin egen historie i den måde, Laban forholder sig 
på. Hvordan ændrer det noget i os, når vi på samme måde ser i et 
spejl?

Hvilke af Jakobs erfaringer er en opmuntring for jer på jeres vej 
sammen med Gud?

DIALOG TIL SABBATTEN 28. MAJ 2022


